Lokalcenter Sønderskovhus
Dette er overflyttet til visitatorerne, der
indtil videre har placering ved lokalcentret.
Visitatorerne visiterer til både pleje og
omsorg, mad, træning, aktiviteter, boligændringer og hjælpemidler.
Lokalcentret udfører de bestilte ydelser.
Dette blev indført i forbindelse med folketingsbeslutningen, hvor der fra d. 1. januar
2003 skulle være en skarp adskillelse mellem bestillerfunktionen og udførerfunktionen og Frit Valg. Frit valg betyder at borgerne kan vælge frit hvem de ønsker ydelserne leveret af.

Centret blev indviet i 1983 med navnet:
Lystrup Pensionistcenter.
I 1991 blev navnet ændret til Lokalcenter
Sønderskovhus.
I 2003 stod det endnu engang til navneændring i forbindelse med samdriften til
Hjortshøj og har nu fællesbetegnelsen
Lokalcenter Hjortshøj og Sønderskovhus.
I forbindelse med samdriften er der fortsat
2 lokalcentre men en organisation forstået
på den måde, at der er en fælles ledelse for
begge centre. Den administrative ledelse er
placeret ved Lokalcenter Hjortshøj.

Centrets målgruppe er folkepensionister,
førtidspensionister og efterlønsmodtagere.
Vores målsætning er at Sønderskovhus skal
være et levende og trygt sted, hvor alle
oplever, at de er velkomne.
Med de nye rammer har vi fået større
mulighed for at kunne tilbyde gode oplevelser for vores borgere i lokalområdet.
Seniorcafeen har mange gode arrangementer og forskellige madtilbud.
Alle er velkomne til at rekvirere materiale
om centrets tilbud.

Lokalcentret Sønderskovhus dækker
området Lystrup - Elsted - Elev, med i alt
ca. 11.000 borgere heraf ca. 1000 pensionister og af disse er ca. 350 førtidspensionister.
Lokalcentret har 24 ældreboliger placeret i
Majsmarken lidt væk fra centret.
I umiddelbar tilknytning til centret er der
14 beskyttede boliger.
På selve centret er der 50 plejeboliger fordelt på 3 boenheder, hvoraf den ene
bo-enhed med 23 boliger og 1 aflastningsplads, er de gamle plejeboliger. Denne
boenhed har fået navnet Bakkehuset.
Der blev den 1. Februar 2003 taget brug af
endnu 2 boenheder bestående af 26 plejeboliger fordelt i 2 etager, med navnene
Havehuset og Udsigtshuset.

Områdechef: Inge Hedegaard

De nye boenheder er bygget efter Leve-bo
princippet med fokus på hverdagslivet,
hvor der tages hensyn til borgerens selvbestemmelse og med dyb respekt for
borgerens privatliv.
Lokalcentret har ikke længere visitationsretten til de ydelser vi leverer fra centret.
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